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Διά Ζώσης (με φυσική παρουσία) Από απόσταση (webinar)

4 ώρες 3 ώρες

Τρόπος 
υλοποίησης, 

διάρκεια

( Νομοθετική υποχρέωση βάσει Π.Δ. 42/2003)

Τεχνικούς Ασφαλείας, Τεχνικούς Διευθυντές, Μηχανικούς Συντήρησης, 
Μηχανικούς Παραγωγής, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς.

• Ανάλυση της Νομοθεσίας ΑΤΕΧ με συνοπτική ανάλυση των ευρωπαϊκών 
οδηγιών ΑΤΕΧ

• Θεωρία σχετικά με τις εκρηκτικές ατμόσφαιρες
• Εύφλεκτοι Παράγοντες
• Χαρακτηριστικά Ευφλεκτότητας
• Συνθήκες δημιουργίας εκρηκτικών ατμοσφαιρών
• Προϋποθέσεις και οδηγίες για την κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου 

Εγγράφου Προστασίας από Εκρήξεις
• Ταξινόμηση των επικίνδυνων περιοχών σε ζώνες
• Η σπουδαιότητα του εξαερισμού
• Προσέγγιση με βάση την επικινδυνότητα (risk based approach)
• Εκτίμηση του κινδύνου έκρηξης
• Εφαρμογή Τεχνικών και Οργανωτικών μέτρων προστασίας από εκρήξεις
• Επιλογή Εξοπλισμού με προστασία από εκρήξεις
• Ορθή εγκατάσταση
• Η ανάγκη για τον περιοδικό έλεγχο και συντήρηση του εξοπλισμού
• Παραδείγματα καλών και κακών πρακτικών στη βιομηχανία

Στόχος Αποτελεσματική προστασία από εκρήξεις και πλήρης γνώση των απαιτούμενων 
νομοθετικών υποχρεώσεων.
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Εισηγητές Όλοι οι εκπαιδευτές μας είναι καταρτισμένοι και έμπειροι συνεργάτες της 
Ergonomia με αναγνωρισμένη πορεία στο χώρο τους και άριστες κριτικές 
επίδοσης.

Εκπαιδευτικό 
υλικό

Με την ολοκλήρωση των περισσότερων σεμιναρίων, αποστέλλονται στους 
συμμετέχοντες οι βασικές πληροφορίες της εκπαίδευσης σε ηλεκτρονική 
μορφή, ώστε να μπορούν να ανατρέχουν σε αυτές ανά πάσα ώρα και στιγμή 
και σε ορισμένες περιπτώσεις εξειδικευμένα εγχειρίδια οδηγιών.

Αριθμός 
εκπαιδευόμενων

15 άτομα/ ομάδα εκπαίδευσης

Θεματολογία Η θεματολογία κάθε σεμιναρίου είναι ενδεικτική και υπάρχει η δυνατότητα 
πλήρους προσαρμογής στις ανάγκες του κάθε συνεργάτη.

Βεβαίωση 
παρακολούθησης

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, εκδίδεται «Πιστοποιητικό 
Παρακολούθησης» για τον κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά.

Αξιολόγηση 
σεμιναρίων

Μοναδικός μας στόχος είναι η σωστή ενημέρωση και η ικανοποίηση των 
συνεργατών μας, γι' αυτό και μετά το πέρας των σεμιναρίων αποστέλλεται 
έντυπο αξιολόγησης σε κάθε συμμετέχοντα. Συγκεντρώνουμε όλες τις 
απόψεις και προτάσεις και τις λαμβάνουμε υπόψη μας για να βελτιωνόμαστε 
συνεχώς.

Επιδότηση Τόσο οι δια ζώσης όσο και οι εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις δύνανται να 
επιδοτηθούν από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06% του ΟΑΕΔ.

Τεχνική 
υποστήριξη

Για τις εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις παρέχεται η απαραίτητη τεχνική 
υποστήριξη και καθοδήγηση σε όσους συνεργάτες τη χρειάζονται.

Μέτρα 
προφύλαξης 

Covid-19

Σε όλες μας τις εκπαιδεύσεις πληρούνται πλήρως οι απαραίτητες 
προυποθέσεις για την προστασία έναντι της Covid-19. Προτεραιότητα μας 
είναι πάντα η ασφάλεια των ανθρώπων μας και η δική σας. 

Με φυσική παρουσία Webinars
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